
Uit eigen ervaring:      

B.J. Kramer VOF te Urk 
 
Door André de Vries – I.C.U. 
‘Als je al meer dan 10 jaar een zakelijke relatie m et iemand hebt, komt dat omdat je elkaar goed 
aanvoelt en met elkaar kunt lezen en schrijven.’ Aa n het woord is Evert Kramer van B.J. 
Kramer VOF over zijn relatie met Foppen Advies. ‘Wi llem deed al zaken met mijn vader, voordat 
ik bij het bedrijf zat. Sinds ik de zaak van mijn v ader heb overgenomen, is onze samenwerking 
alleen maar intenser geworden. Uiteindelijk heb ik in 2002 al mijn vergunningswerk aan Willem 
uitbesteed en daar heb ik nog steeds geen moment sp ijt van gehad. Integendeel.’ 
 
Geen oeverloze procedures 
Over de vraag wat Foppen Advies dan zo 
bijzonder maakt, hoeft Evert niet lang na te 
denken. ‘Ik spreek de ambtelijke taal niet. Dat 
doen ze bij Foppen Advies wel. Je moet als 
ondernemer eigenwijs zijn, maar ook weer niet 
zo eigenwijs dat je denkt dat je zelf alles begrijpt. 
Voor die laatste 10% die ik niet begrijp heb ik 
Foppen Advies. Zij zorgen ervoor dat ik niet in 
onnodige oeverloze procedures terecht kom. Ze 
kennen de wetten, procedures en zelfs 
wetswijzigingen kennen ze soms beter dan de 
ambtenaren waar wij mee om tafel zitten. De 
kracht van Foppen Advies is dat ze op een 
krachtige maar rustige en correcte manier voor je 
belangen op komt en zaken bij gemeenten 
gedaan krijgt. In deze tijd kan een ondernemer 
niet meer zonder het advies van een dergelijk 
bedrijf. Ik denk dat dit nog wel eens onderschat 
wordt door sommige ondernemers’, aldus Evert. 
 
Professioneel 
In die ruim 10 jaar heeft Evert niet alleen zijn 
eigen bedrijf zien groeien, maar ook dat van 
Foppen Advies. Evert hierover: ‘Het bijzondere 
van Foppen Advies is dat het bedrijf altijd 
professioneel gewerkt heeft. Toen het net begon 
en nu nog. Ik vind het knap dat Willem de groei 
van zijn bedrijf zo in goede banen weet te leiden, 
zonder dat dit ten koste gaat van de 
professionaliteit. Dat is een kwestie van 
delegeren. Dat merk ik ook, want als Willem 
denkt dat hij een collega heeft die iets beter kan, 
dan zorgt hij ervoor dat die het dossier 
overneemt en dat er één aanspreekpunt blijft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foppen Advies heeft diverse specialisten in 
dienst die op het juiste moment ingezet worden 
en dan ook weten waar het in het betreffende 
dossier over gaat. Dat waardeer ik enorm, want 
er gaat alleen maar tijd verloren als je eerst weer 
met iemand anders de zaak moet opstarten.’ 
 
Marktconform 
Foppen Advies is volgens Evert niet alleen 
professioneel bezig, maar ook marktconform. ‘Ik 
heb nog nooit het idee gehad dat ik een euro 
teveel betaald heb. Je hoort wel eens van 
andere ondernemers dat die niet zo’n hoge pet 
op hebben van adviesbureaus, dat zul je mij van 
Foppen Advies niet horen zeggen. Ze bieden 
een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding waar ik 
goed mee uit de voeten kan. Sterker nog, ik weet 
wat ik aan ze heb en peins er niet over om naar 
een ander over te stappen’, besluit een uitermate 
tevreden Evert Kramer van B.J. Kramer VOF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


